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Nadácia Veolia Slovensko v roku 2016 podporila 

Nadácia Veolia Slovensko si v roku 2016 pripomenula okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 

projektov v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry, ako aj životného prostredia predovšetkým v 

mestách, kde pôsobí naša skupina v celkovej sume takmer 450 000 eur. Svoju pomoc rovnako venovala aj 

zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných  situáciách.  

 

V roku 2016 sme podporili aj tieto projekty: 

 

Deň krivých zrkadiel 
Aj v roku 2016 naša nadácia podporila Deň 

krivých zrkadiel,  ktorý  je  venovaný  ľuďom 

s mentálnym postihnutím. Podujatie prebehlo 

v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. O kultúrny 

program sa postarali hudobné kapely a zahanbiť 

sa nedali ani ľudia s mentálnym postihnutím, 

ktorí ukázali, čo dokážu. Je to projekt, ktorý 

má určite zmysel a stojí za našu podporu. 

 

 

Zlatá rybka, ktorá pomáha 
Nadácia Veolia Slovensko pomohla aj pri orga- 

nizácii 12. ročníka medzinárodných rybárskych 

pretekov mentálne postihnutých pod názvom 

Zlatá rybka 2016. Preteky každý rok pripravuje 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 

v Šoporni – Štrkovec. 
 

 

 

Podaná pomocná ruka v materiálnej, vo 

finančnej alebo v inej forme z vašej strany bola 

pre nás neoceniteľnou pomocou, ktorú si veľmi 

vážime. Vyjadrujeme vám preto veľké 

ĎAKUJEME!!! (Mária Tóthová, riaditeľka 

zariadenia) 

 
Charitatívne veľkonočné raňajky 
Pred veľkonočnými sviatkami sa v centrále 

spoločnosti konali spoločné raňajky. Počas 

raňajok prebehla aj dobrovoľná finančná 

zbierka pre občianske združenie Brána do 

života, ktoré prevádzkuje krízové centrum 

pre obete domáceho násilia a neštátny 

detský domov. Spoločne s nadáciou sme vyzbierali 1 000 eur a pomohli sme splniť 

detský sen budúcej právničke Barbore, ktorej sme prispeli na štúdium práva na 

Karlovej univerzite. Krízovému centru sme zrealizovali aj bezplatný energetický audit s 

cieľom optimalizovať spotrebu energií a s tým spojené výdavky. 
 

 

 

Je úžasné zistiť, že dôverujete našej práci. Veľmi si to vážime, vašu podporu a tešíme sa 

aj na možnú budúcu spoluprácu. (Viera Stráňavová, štatutárna zástupkyňa OZ, Daniela 

Gáliková, riaditeľka KC a DeD). 

 
Zamestnanecké  granty Veolia 
Naša nadácia nezabúda ani na pracovníkov skupiny Veolia Energia. Pri príležitosti 10. 

výročia činnosti spustila program pod názvom Zamestnanecké granty Veolia. Pro- 

stredníctvom zamestnaneckých grantov mohli zamestnanci získať finančný príspevok 

na verejnoprospešné projekty pod podmienkou, že aj sa aj oni sami podieľali na ich 

realizácii ako dobrovoľníci. V roku 2016 sa do programu zapojilo 16 

zamestnancov v rámci celej skupiny. Nadácia dostala naozaj zaujímavé a 

inšpiratívne projekty a bolo ťažké medzi nimi vybrať. Nakoniec naša nadácia 

prispela na realizáciu 10 projektov v celkovej výške 6 000 eur.  

 

 
Oľga Bublíková Centrum voľného času, Svit Zhotovenie ochrannej sieťovej zábrany, drevených 

stojanov na terčovnice 

Judita Erdélyi Folklórny súbor Ilosvai, OZ IX. Detský tábor Ilosvai, Krásnohorská Dlhá Lúka 

Dušan Choreň MŠ Drahovce Revitalizácia pieskovísk v areáli Materskej škôlky 

Petronela 
Chovaníková 

OZ svätého Jozefa Vytvorenie novej pracovnej dielne, kurz plávania 
pre imobilných obyvateľov zariadenia 

Radoslav Jelža MŠK Karate Žiar nad Hronom Rekonštrukcia telocvične 

Jozef Matlák OZ Iskierka Letný  pobyt Iskierka 

Benedikt Nagy ZO ZSS Veľký Biel Vinohradnícko-ovocinársky náučný chodník 
Šalaperská hora 

Július Ploth OZ Vráble v Európe 4. ročník festivalu Familiar 

Viktor Prímus Helena Proková Mališová – Medula Artapis – interaktívna včelárska výstava 

Milan Berka SRRZ – Rodičovské združenie pri 
materskej škole 

Cvičenie rodičov s deťmi 

 
Mosty bez bariér 
V septembri sa uskutočnil v areáli Strednej 

odbornej školy v Pribeníku už 8. ročník 

festivalu Mosty bez bariér. Celodenný 

festival tvorivosti a spolupráce zdravotne 

znevýhodnených a zdravých detí sprevádzal 

po celý deň kultúrny program s vystúpe- 

niami mladých umelcov zo stredných škôl 

Košického kraja. Študenti zo stredných 

škôl prezentovali svoje činnosti na daných 

stredných školách. Bola to veľmi pekná 

akcia, kde sme mali možnosť vidieť na jed- 

nom mieste výsledky práce žiakov a peda- 

gógov stredných škôl nachádzajúcich sa 

v Košickom kraji. 


